Uudiskiri 8/2011

AEFi uudiseid
Keda oleksid valinud noored?
Eesti Noorteühenduste Liit on kokku võtnud
varivalimiste tulemused. Isikutest kogus
„varimistel“ kokku kõige rohkem hääli
sotsiaaldemokraat Sven Mikser (95 häält);
järgnesid reformierakondlasest peaminister
Andrus
Ansip
(54
häält)
ja
tema
erakonnakaaslane Urmas Paet (46 häält).
Muide, noorte arvates oleksid kohta
Riigikogus väärinud ka Rohelised.
Vii ennast tulemustega kurssi!
Kuidas paistsid valimised väljastpoolt?
Veel homseni on Avatud Eesti Fondil külas
20 valimisvaatlejat Armeeniast, Gruusiast,
Moldovast,
Lätist
ning
Slovakkiast.
Tutvustasime vaatlejatele ka Eesti valimiste
head tava, noorte varivalimisi, Praxise poolt
valminud poliitiliste parteide platvormide
analüüsi.
Kellel
juurdepääs
Postimees
Plussile, saab hea ülevaatliku lugemise
sellest artiklist.
Meie vaatleja muljeid
Esmakordne tubli Eesti valimisvaatleja Maie
Oblikas käis Terevisioonis oma värskeid
muljeid vahendamas. Lõik algab ~23.25
pealt, vaadata saab siit.
Eesti keele klubid otsivad õpetajaid
Aprillis alustab keeleklubide projekt, mis on
suunatud
vene
õppekeelega
koolide
õpetajate eesti keele oskuse parandamisele.
Aasta jooksul toimib kuus keeleklubi üle
Eesti – kolm Talllinnas, kaks Ida-Virumaal
ja üks Tartus. Klubitegevusest on võimalik
osa võtta 24 vene õpetajal, kes on
huvitatud eesti keele praktiseerimisest ja
kelle eesti keele oskus vastab vähemalt B1tasemele.
Kõigest
täpsemalt
siit,
kandideerimine lõpeb 18. märts!
Vabavarakoolituste kohad otsas
AEF toel viiakse eeloleval kevadel Tallinnas,
Tartus
ja
Rakveres
läbi
kolm
vabaühendustele mõeldud vabavaraliste
rakenduste koolitustsüklit. Kohad läksid

Open
Society
Foundations
(OSF): uudiseid võrgustikult
OSI oma videokanal
On rõõm teatada, et OSI-l on nüüd
Youtube’is ka oma videokanal, mis
täieneb
jooksvalt.
Kõiki
valminud
videolõike ja –pöördumisi saad vaadata
siit: youtube.com/opensocietyinstitute
Mõtteainet ka Eestisse
Taanis on valminud uuring, mille järgi
etnilised kokkupõrked ja erinevused
Kopenhaagenis
„põlistaanlaste“
ja
„uustaanlaste“
(loe:
immigrantide)
vahel on avalikus diskursuses tugevalt
liialdatud
ning
tegelikult
tuntakse
üksteist
palju
sarnasemana,
kui
meedias välja paista lastakse. Loe siit.

Euroopa ja maailm
Vabatahtlikkuse aasta
Tuletame
meelde,
et
2011
on
kuulutatud
vabatahtlikkuse
aastaks
kogu Euroopas! Nüüd on valminud
Euroopa vabatahtliku tegevuse aasta
2011 ametlik eestikeelne kodulehekülg
http://europa.eu/volunteering/et
Jätkub ka registreerumine Euroopa
vabatahtliku tegevuse aasta ringreisile
ehk vabatahtlike messile, mis toimub
03.-07. mail Tallinnas. Tähtaeg kukub
10.03, kõigest täpsemalt loe siit.

AEFi toetusprogrammid
Noortefond
Taotle jooksvalt!
Ida-ida piiriülese koostöö programm
Taotle jooksvalt!
Kriisiprogramm
Tähtajad selgunud!
AEFi kriisiprogrammi väikeprojektide
(taotlused suuruses kuni 18 865 eurot
ehk 295 000 kr) I poolaasta esimene
taotlustähtaeg on möödas, teiseks

nagu soojad saiad, aga ärge heituge, kui
seekord koolitusele ei pääsenud – kõik
materjalid
tulevad
üles
ka
meie
kodulehekülje
vabavara
sektsiooni:
www.oef.org.ee/vabavara
„Eesti 100“ esseekonkursi pärjatud
Venekeelse esseekonkursi raames oodati
16-26aastaseid noori kirja panema oma
nägemusi unistuste Eestist aastal 2018.
Esseekonkursil saavutas auhinnalise II
koha Balti Filmi- ja Meediakooli tudeng
Veronika
Pisarieva,
kelle
mõtisklus
utoopilise riigi võimalikkusest ning 2018.
aastaks
teadmistepõhisele
ja
loomemajandusele keskendunud Eestist
veenas žüriid kõige rohkem. Lugege
uudist.
Kompassi saab kasutada ka edaspidi
Valimised
on
tänaseks
läbi,
aga
www.valijakompass.ee näitab suunda edasi.
Proovinud on seda juba üle 110 000
inimese.

tähtajaks on 2. mai.
Enam kui 18 865 euro (295 000 EEK)
suurusi taotlusi võetakse endiselt vastu
jooksvalt.
***
Eeter:
AEF minutid igal kolmapäeval kell 10
Kuku raadios.
AEF
noorteprogrammi
koordinaator
Maarja Toots räägib seekord hoopis
valimisvaatlusest.
Huvitab
Reedel kell 10 Vikerraadio eetris olnud
ja kodanikuühiskonnale pühendatud
viimast tunnikest saab järelkuulata siit.
Stuudios olid Alari Rammo EMSL-ist ja
Madle Lippus Uue Maailma Seltsist.
Jutuks communitytools.info, mille
loomist toetas ka Avatud Eesti Fond.
Ajaveeb
Meie mõtted siin:
avatudeestifond.wordpress.com

Ära maga maha!
Tundlikud ja teravsilmsed noored
Eesti Muinsuskaitse Selts kutsub kõiki noori
ajaloo- ja kultuurihuvilisi osa võtma
rahvusvahelisest
noorte
fotovõistlusest
„Euroopa kultuuripärand aastal 2011“.
Tähtaeg
kukub
20.
märtsil,
kõigi
küsimustega
palutakse
pöörduda
helle@muinsuskaitse.ee

Twitter:
Kevade saabudes säutsume
tihedamini:
twitter.com/avatudeestifond

järjest

Facebook
Tulge meie uude koju! Tere tulemast!

Avatud Eesti Fond toetab ja viib ellu algatusi, mis aitavad kaasa
avatud ühiskonna arengule Eestis ja mujal
Estonia pst 5A, 10143 Tallinn;
tel 6313791 ja 6155700; e-post info@oef.org.ee; veeb www.oef.org.ee
AEFi listiga saab liituda ja listist lahkuda siin.
Open Society Foundations’i infokirjaga saab liituda siin.

